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چکيده
بهمنظور بررسي اثر محلولپاشي ساليسيليک اسيد ،اسپرميدین و متانول بر عملکرد ،اجزاي عملکرد ،محتوي پرولين و
کميت و کيفيت اسانس گياه رازیانه در سطوح مختلف آبياري ،آزمایشي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح
بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي مرکز آموزش عالي بردسير در سال زراعي
 4991-4999اجرا شد .تيمارهاي آزمایش شامل سطوح مختلف کم آبياري شامل  15 ،11و  95درصد ظرفيت زراعي ،به
عنوان عامل اصلي و محلولپاشي ساليسيليک اسيد با غلظت یک ميليموالر ،اسپرميدین با غلظت  5/1ميليموالر و متانول
با غلظت  95درصد حجمي به عنوان عامل فرعي بود .نتایج نشان داد افزایش سطوح تنش خشکي ،منجر به افزایش معنيدار
درصد اسانس و محتوي پرولين ،و کاهش معنيدار دیگر صفات مورد بررسي شد .بيشترین درصد اسانس ( )1/69در
آبياري  11درصد ظرفيت زراعي و کمترین آن ( 4/61درصد) در  95درصد ظرفيت زراعي بدست آمد .به استثناي درصد
اسانس ،کليه صفات مورد بررسي تحت تاثير تيمار محلولپاشي ( )P≤0.01قرار گرفتند .برهمکنش دو تيمار بر تعداد شاخه
فرعي  ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در چتر ،وزن هزار دانه ،عملکرد بيولوژیک ،عملکرد دانه ،عملکرد اسانس و ميزان
پرولين معنيدار بود .نتایج نشان داد در آبياري  95درصد ظرفيت زراعي بيشترین عملکرد دانه ( 4564کيلوگرم در هکتار)،
عملکرد بيولوژیک ( 1149کيلوگرم در هکتار) ،عملکرد اسانس ( 15/91کيلوگرم در هکتار) و ميزان پرولين (91/67
ميکرومول) با محلولپاشي متانول حاصل شد .در حاليکه ،در سطوح  15و  11درصد ظرفيت زراعي ،بيشترین مقدار این
صفات در محلولپاشي ساليسيليک اسيد بدست آمد .در کليه صفات ،اختالف معنيداري بين محلولپاشي اسپرميدین و عدم
محلولپاشي در سطوح مختلف آبياري مشاهده نشد .بطور کلي ،نتایج تایيد نمود که محلولپاشي متانول براي شرایط عدم
تنش مفيد بوده و محلولپاشي ساليسيليک اسيد بخوبي توانست اثرات منفي تنش خشکي بر رازیانه را تعدیل نماید.
واژه هاي کليدي :اسانس ،اسپرميدین ،پرولين ،تنش خشکي ،ساليسيليک اسيد ،متانول
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Abstract
In order to study the effect of salicylic acid, spermidine and methanol on yield, yield components, proline
content, and essential oil quantity and quality of fennel in different levels of irrigation, an experiment was
conducted as a split-plot based on randomized complete block design with three replications at Farm Research
Station of the College of Agriculture in Bardsir in 2016. The experimental treatments were deficit irrigation
levels (90%, 50% and 25% of the field capacity) assigned to main plot and foliar application of salicylic acid
(1 mM), spermidine (0.2 mM) and methanol (30% vol) as subplots. The results showed that increased levels
of drought stress resulted in significant increase of essential oil percentage and proline content, and significant
decrease of other studied traits. The highest percentage of essential oil (2.86) was assigned to irrigation at 25%
of the field capacity and the lowest (1.84) in 90% of the field capacity. All the studied traits were affected by
foliar application (P≤0.01), except for essential oil percentage. The interaction effect of the treatments on
number of branches, number of umbel per plant, number of seeds per umbel, 1000-seed weight, biological
yield, seed yield, essential oil yield and proline content were significant. In irrigation at 90% of the field
capacity, the highest seed yield (1081 kg.ha-1), biological yield (5413 kg.ha-1), essential oil yield (20.65 kg. ha1

) and proline (32.87 μmol) was related to methanol foliar application. However, at levels of 50 and 25% of

the field capacity irrigation, the highest amount of these traits was found in salicylic acid foliar application. In
all the traits, no significant difference was observed between spermidine foliar application and control
treatment at all the irrigation levels. In general, the results confirmed that methanol foliar application was
beneficial for non stress conditions, and the salicylic acid foliar application could satisfactory mitigate the
negative effects of drought stress on fennel.

Keywords: Drought, Essensial Oil, Methanol, Prolin, Salysilic Acid, Spermidine

و عمدتا به منظور استفاده از اسانس حاصل از آن در
 آرایشي و بهداشتي مورد، غذایي،صنایع مختلف دارویي
.) 1557 کشت قرار ميگيرد (اميد بيگي

مقدمه
) گياهي چند سالهFoeniculum vulgar L.( رازیانه
و متعلق به تيره چتریان ميباشد که از مهمترین و
پرمصرفترین گياهان دارویي این تيره به شمار ميآید
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بر اساس گزارشات متعدد ميزان اسانس توليدي در

سيکالمين ایراني بوده ومحلولپاشي خصوصيات گلدهي

گياهان داروئي تحت تاثير تنش هاي محيطي از جمله تنش

همچون طول دوره گلدهي ،عمر گل و تعداد گل تا سطح

خشکي قرار مي گيرد (یوسف پور  .)1541تنش خشکي

 45ميليموالر و خصوصيات رویشي همچون سطح و

موجب توليد گونه هاي اکسيژن فعال در گياهان و موجب

تعداد برگ تا سطح  15ميليموالر بهبود یافتند .نياکان و

خسارت به مولکول هاي حياتي گياهان نظير ليپيدها،

همکاران ( )1544گزارش دادند محلولپاشي با اسپرميدین

پروتئين ها و اسيد هاي نوکلئيک ميشوند (کاراسنکي و

تحت شرایط تنش شوري اثرات بازدارنده تنش شوري

جوناک  )1541کاربرد خارجي برخي از مواد در بهبود

بر پارامترهاي درصد جوانه زني ،طول ریشه چه و اندام

رشد گياهان در شرایط تنش موثر ميباشد .ساليسيليک

هوایي ،وزن تر و وزن خشک و ميزان تنظيم کننده هاي

به گروه

اسمزي در دانه رست هاي گندم به طور چشمگيري

ترکيبات فنلي تعلق دارند (ال-تایب  ،)1551که در ایجاد

کاهش یافت .برخي از گزارشات نقش ساليسيليک اسيد را

تحمل در برابر تنش خشکي در گياهان موثر بوده

در کنترل اثرات تنش خشکي بسيار موفق تر از

(مرداني و همکاران  )1544و به عنوان هورمون گياهي و

اسپرميدین معرفي کردند .ایزدي و تدین ( )1541در

تنظيم کننده رشد گياه محسوب ميشود (حيات و احمد

مطالعه گياه کرچک تحت تاثير تيمارهاي تنش رطوبتي،

 .)1557ساليسيليک اسيد به عنوان تنظيم کننده داخلي

نشان دادند که محلولپاشي با ساليسيليک اسيد تاثير

رشد گياه ،بر طيف وسيعي از واکنش هاي متابوليکي و

بهتري نسبت به اسپرمين بر عملکرد و اجزاي عملکرد

فيزیولوژیکي رشد و نمو گياه تاثير ميگذارد (حيات و

کرچک تحت تاثير تيمارهاي تنش خشکي داشته است.

اسيد یا اورتوهيدروکسي بنزوئيک اسيد

همکاران  .)1545در بررسي بهرام نژاد و صفاري ()1541

تحقيقات متعددي نشان ميدهد مصرف متانول در

پيش تيمار بذور با ساليسيليک اسيد اثرات منفي تنش

اغلب گياهان زراعي موجب افزایش راندمان مصرف آب،

خشکي بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد و ميزان اسانس

کاهش تنفس نوري ،افزایش سطح و دوام برگ و در

رازیانه را در اثر کاربرد این تيمار کاهش داد ،و در

نهایت افزایش عملکرد ميشود  .بنسون و همکاران

شرایط بدون تنش این تيمار تاثير معنيداري بر عملکرد

( )1551اظهار داشتند متانول به عنوان منبع کربن براي

دانه نداشت .جامي و همکاران ( )1541اظهار داشتند،

گياهان زراعي قابل استفاده بوده و گياهان ميتوانند از

محلولپاشي با ساليسيليک اسيد در شرایط تنش خشکي

طریق برگها بهراحتي متانول محلولپاشي شده را جذب

سبب افزایش  79/51درصدي عملکرد دانه سياهدانه

نمایند .داوني و همکاران ( )1551نيز اظهار داشتند

گردید و در شرایط تنش متوسط غلظت  45ميکروموالر

مولکول متانول نسبت به دي اکسيد کربن کوچکتر و در

اسيد ساليسيک سبب افزایش  415درصدي مقدار اسانس

نتيجه به راحتي توسط گياهان جذب و مورد استفاده قرار

شد.

ميگرد .تحقيقات در باره تاثير محلولپاشي متانول در
احتماال ترکيبات ضداکسایشي و عوامل ضد اتيلن

موجب حفظ غشاء و عملکرد فيزیولوژیکي آنها در شرایط

شرایط تنش آبي حاکي است با مصرف متانول بيوماس
گياهان تحت تنش افزایش ميیابد (راميرز .)1559

تنش خشکي ميشوند (اسالم و همکاران  .)1559پلي

با توجه به موقعيت کشور که در اقليمي خشک و نيمه

آمين ها از جمله اسپرميدین بازدارنده توليد اتيلن هستند

خشک قرار گرفته ،جلو گيري و یا کاهش خسارت ناشي

(لي و همکاران  .)1541نتایج بررسي فرجادي شکيب و

از وقوع تنش خشکي در دوره رشدي گياهان از اهميت

همکاران ( )1549بيانگر تاثير مطلوب محلولپاشي

تاثير

اسپرميدین بر خصوصيات گلدهي و رویشي گل

باالیي برخوردار بوده و در این پژوهش
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شمس الدین ،مرادی

ساليسيليک اسيد ،متانول و اسپرميدین در سطوح مختلف

آبياري  41 ،45و  15روز بود -4 .آبياري در  95درصد

تنش خشکي بر گياه رازیانه مورد بررسي قرار گرفت.

ظرفيت زراعي  -1،آبياري در  15درصد ظرفيت زراعي
و  -9آبياري در  11درصد ظرفيت زراعي و عامل فرعي
شامل محلولپاشي ساليسيليک اسيد با غلظت یک

مواد و روشها

ميليموالر

این آزمایش به صورت کرتهاي خرد شده در قالب

(ساالرپورغربا

و

فرحبخش

،)1541

اسپرميدین با غلظت  5/1ميليموالر (لي و همکاران )1541

طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه

متانول با غلظت  95درصد حجمي (اِحيایي و همکاران

تحقيقاتي مرکز آموزش عالي کشاورزي بردسيردر سال

 )1545بود.

زراعي  4991-4999انجام شد .عامل اصلي شامل دور

جدول  -1خصوصيات فيزيکي -شيميايي خاک مزرعه
اسيدیته

هدایت الکتریکي
-1

7/9

) (dS.m
4/16

فسفر

پتاسيم

)(ppm
49/9

)(ppm
177

نيتروژن
)(%
5/57

بافت
لومي-شني

نمونه
خاک مزرعه

پس از شخم زمين مرزعه در اسفندماه با استفاده از

رسيد ميزان رطوبت خاک به هر یک از مقادیر مشخص

دستگاه لولر عمليات تسطيح و کرتبندي زمين انجام

شده  ،آبياري توسط سيفون انجام ميشد .مبارزه با علف

گرفت .سپس کرت هایي به ابعاد  1×9متر ایجاد گردید.

هرز توسط وجين دستي در  9نوبت انجام گرفت .همراه

در هر کرت  9ردیف کاشت به فاصله  15سامتي متر از

با اعمال تيمارهاي تنش آبي ،محلولپاشي به فاصله هر

یکدیگر ایجاد شده و بذور رازیانه از توده بومي مشهد

 41روز در ابتداي صبح با استفاده از سمپاش پشتي

انتخاب و به فاصله  41سانتي متر روي ردیف ها و در

کتابي با نازل نوع سيالبي انجام گرفت .حجم پاشش براي

عمق  9-1سانتي متر ،وفاصله بين کرت هاي اصلي  1متر

هر کرت فرعي دو ليتر و تهيه محلول تيمارهاي مورد نظر

در نظر گرفته شد .زمان کاشت  15اسفند ماه  4991بود

با آب مقطر انجام شد.

وآبياري بال فاصله بعد از کاشت و بعد از آن هر  45روز

اندازه گيري مقدار پرولين گياه در مرحله  71درصد

یکبار بصورت نشتي صورت گرفت .سبز شدن اوليه گياه

گلدهي با روش بيتس و همکاران ( )4979انجام شد .در

حدود  45روز پس از کاشت بود و با رسيدن گياه به

این روش  155ميلي گرم برگ تازه از گياه را پودر و در

ارتفاع  1سانتي متر براي حصول تراکم مناسب مزرعه

 45ميلي ليتر سولفوسالسيليک اسيد  9درصد حل شد.

تنک گردید جهت اعمال تيمارهاي تنش خشکي ،ده روز

محلول حاصل با استفاده از کاغذ صافي صاف و  1ميلي

بعد از سبز شدن و استقرار کامل گياهچهها ،با استفاده

ليتر از محلول صاف شده به همراه  1ميلي ليتر از محلول

از دستگاه  TDR4ساخت شرکت اکل کمپ هلند با پروب

اسيد ناین هيدرین و  1ميلي ليتر اسيد استيک در یک لوله

هاي سطحي با طول  95سانتي متر ،ميزان رطوبت خاک

آزمایش ریخته شد( ،محلول ناین هيدرین اسيد از ترکيب

تعيين و آبياري بر اساس تيمارهاي مورد نظر در کل
دوره رشد انجام گرفت (کاالميتا و همکارن  .)1541با
Time Domain Reflectometry

1

 4/11گرم اسيد ناین هيدرین با  95ميلي ليتر استيک اسيد
بدست ميآید که پس از حرارت دادن محلول و خنک شدن
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در دماي محيط 15 ،ميلي ليتر اسيد اورتوفسفریک به آن

اسانس تعيين شد .عملکرد اسانس از حاصل ضرب

اضافه ميشود) .محلول حاصله را به خوبي تکان داده و

عملکرد دانه و درصد اسانس محاسبه شد.

بهمدت یک ساعت در  455درجه سانتيگراد درون

تجزیه آماري دادههاي آزمایش از نرمافزار SAS

بنماري قرار گرفت .در پایان ،لولههاي حاوي محلول را

نسخه  9/1و رسم نمودار از نيز با استفاده از نرم-

بالفاصله در آب صفر درجه گذاشته و پس از هم دما

افزار Excelصورت گرفت .مقایسه ميانگين ها نيز با

شدن محلول با محيط 1 ،ميلي ليتر تولوئن به محلول

آزمون چند دامنهاي دانکن و در سطح احتمال  1درصد

اضافه شد .به منظور تهيه محلول کاليبره کننده 4از  1ميلي

انجام شد.

ليتر اسيد سولفوسالسيليک  9درصد به همراه  1ميلي ليتر
محلول ناین هيدرین و  1ميلي ليتر اسيداستيک استفاده
شد .پس از کاليبره کردن دستگاه ،قرائت نمونهها در طول
موج  115نانومتر صورت گرفت (کاليبره کردن دستگاه
اسپکتروفتومتر در  115نانومتر توسط یک ميلي ليتر از
محلول کاليبره صورت ميگيرد) .ميزان پرولين بدست
آمده پس از تبدیل واحد ،بر اساس ميکروگرم پرولين در
گرم برگ تازه گزارش گردید.
قبل از برداشت در نيمه دوم شهریور ،تعداد  1بوته
بطور تصادفي انتخاب و صفات و ویژگي هایي از جمله:
ارتفاع بوته ،اجزاي عملکرد دانه از قبيل تعداد شاخه فرعي
در هر بوته ،تعداد چتر در هر بوته ،تعداد دانه در هر چتر
و وزن هزار دانه بررسي گردید .براي تعيين عملکرد
نهایي در هر کرت دو ردیف کناري و نيم متر از ابتدا و
نيم متر از انتهاي کرت بعنوان اثر حاشيه اي حذفو در
سطح  9متر مربع باقيمانده عملکرد بيولوژیک و عملکرد
دانه (اقتصادي) تعيين شد.
مقدار  15گرم از دانه توليد شده در هر کرت بصورت
تصادفي انتخاب و توسط دستگاه کلونجر (کلونجر
 (4916با استفاده از روش تقطير با آب ،اسانس گيري
شد .به این منظور هر نمونه ابتدا کامالً آسياب و سپس
درون بالن یک ليتري ریخته و  715ميليليتر آب به آن
اضافه گردید ،سپس به مدت  1ساعت در دستگاه کلونجر
قرار داده و پس از رطوبتزدایي اسانس توسط سولفات
سدیم با استفاده از روش گونتر (گونتر  )4994درصد

Blank

1

نتايج و بحث
ارتفاع بوته :بر اساس نتایج تجزیه واریانس ارتفاع
بوته در سطح احتمال یک درصد تحت تاثير اثرات ساده
سطوح مختلف آبياري و محلولپاشي قرار گرفت ولي
برهمکنش این دو تيمار تاثير معنيداري بر ارتفاع بوته
نداشت (جدول .)1
بيشترین ارتفاع بوته رازیانه متعلق به تيمار عدم تنش
(آبياري  95درصد ظرفيت زراعي) بود و با افزایش شدت
تنش خشکي (کاهش ميزان آبياري) ارتفاع بوته به ترتيب
به ميزان  19/67و 19/47درصد کاهش یافت (جدول .)9
اولين اثر محسوس کم آبي بر گياه را ميتوان از روي
کاهش ارتفاع تشخيص داد (ساالرپور غربا و فرحبخش
 .)1541ارتفاع بوته تا حد بسيار زیادي تحت تاثير
ویژگيهاي ژنتيکي قرار ميگيرد (نيکان و همکاران
 .)1544با این وجود ،شرایط محيطي از جمله تنش
خشکي ،ارتفاع بوته را تحت تاثير قرار ميدهد .تحقيقات
نشان داده است که با افزایش تنش آب و کاهش فشار
تورژسانس سلولهاي محافظ روزنه ،هدایت روزنهها
کاهش یافته و سرعت رشد ،فتوسنتز و خصوصيات
مورفولوژیکي نيز نقصان ميیابد (بولوم  .)1551از آنجا
که رشد گياه با افزایش اندازه سلولها همراه بوده و این
حساسترین فرایند در گياهان نسبت به تنش آب مي
باشد ،در شرایط بدون تنش آب ،افزایش رشد و سطح
برگ بر افزایش جذب انرژي خورشيدي تأثير مستقيمي
داشته و منجر به افزایش ارتفاع گياه ميگردد .هر گونه
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کمبود آب در طول رشد و نمو گياه تاثير منفي بر

ماده آلي فرار در داخل گياهان ،مقداري از آن از برگ ها

پارمترهاي رشدي گياه دارد (پسرکلي  4999و رضائي

خارج و وارد الیه مرزي و سپس اتمسفر ميشود و بخش

چيانه  .)1541عسکري و احسان زاده ( )1541نيز گزارش

دیگر آن ابتدا به فرم آلدئيد و سپس به اسيد فورميک و

نمودند که اعمال آبياري در زمان تخليه  71و  61درصد

در نهایت به  CO2تبدیل ميشود .این  CO2توليد شده

رطوبت خاک ،منجر به کاهش  15و  94درصدي ارتفاع

ميتواند بر روي اسيميالسيون  CO2در گياهان اثر

بوته رازیانه نسبت به آبياري در زمان  91درصد تخليه

بگذارد و انرژي مصرفي گياه براي جذب  CO2را کاهش

رطوبت خاک شد .کوچکي و همکاران ( )1559نيز گزارش

دهد (نادعلي و همکاران  .)1545به عبارت دیگر گياهان

نمودند که با افزایش دور آبياري از  45به  15و  95روز،

ميتوانند متانول محلول پاشي شده روي آنها را به

ارتفاع بوته رازیانه کاهش معنيداري نشان داد .مشخص

راحتي جذب نموده و به عنوان منبع کربني مورد استفاده

شده است که تنش خشکي از طریق کاهش سرعت رشد

قرار دهند .آرمند و همکاران ( )1541نيز تایيد نمودند که

گياه باعث کاهش ارتفاع گياه مي شود (آرمند و همکاران

محلولپاشي متانول باعث افزایش معنيدار ارتفاع بوته

.)1541

لوبيا شد .ساالرپور غربا و فرحبخش ( )1541نيز گزارش

محلولپاشي متانول و ساليسيليک اسيد نسبت به

نمودند که افزایش سطوح ساليسيليک اسيد از صفر به

تيمار شاهد و اسپرميدین باعث افزایش معنيدار ارتفاع

یک ميليموالر باعث افزایش معنيدار ارتفاع بوته رازیانه

بوته شدند (جدول  .)9این افزایش در ارتفاع بوته با

شد .ایشان اظهار داشتند که ساليسيليک اسيد باعث

محلول پاشي متانول  49/96درصد و با محلولپاشي

افزایش تقسيم سلولي در مریستم گياه شده و از این

اسيد ساليسيک 41/99درصد نسبت به تيمار شاهد بود

طریق ارتفاع بوته را افزایش ميدهد .نتایج تحقيق دیگري

(جدول  .)9حدود 95درصد وزن خشک گياهان ناشي از

نشان داد که ساليسيليک اسيد با افزایش فعاليت آنزیم

آسيميالسيون  CO2توسط فتوسنتز بوده و افزایش

رابيسکو سبب بهبود فتوسنتز و رشد گياه ميشود

سرعت فتوسنتز براي باال بردن ظرفيت توليد گياهان

(گوتيارز-کورونادو  .)4996به نظر ميرسد ساليسيليک

زراعي ميتواند مفيد باشد (اِحيایي و همکاران .)1545

اسيد از طریق سنتز پروتئين هاي خاصي به نام پروتئين

متانول جز ساده ترین فرآورده هاي گياهي بوده که

کيناز که وظيفة تنظيم تقسيم ،تمایز و ریخت زایي سلول

توسط گياهان خصوصا طي رشد برگ ها و در اثر

را بر عهده دارد ،فرایندهاي فيزیولوژیکي مختلف مثل

دمتيالسيون پکتين در دیواره هاي سلولي آنها توليد

رشد و تکامل گياه را تنظيم کرده و نقش مؤثري در

ميشود (ویشکایي و همکاران  .)1557پس از توليد این

افزایش ارتفاع گياه دارد.

جدول  -2تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) برخي صفات مربوط به رشد و اجزاء عملکرد رازيانه تحت تاثير
ميزان آبياري و محلولپاشي
منابع تغيير

درجه آزادي

تکرار

1

ارتفاع بوته
ns

9/91

**

تعداد شاخه فرعي
ns

5/95

**

تعداد چتر در بوته
ns

1/17

**

تعداد دانه در چتر
ns

41/55

**

آبياري ()A

1

1949/5

156/1

764/6

94419/4

17/16

5/11

9/51

419/9

اشتباه اول

1

محلولپاشي ()B

9

**

A×B
خطاي دوم

9

ns

46

115/1

19/91

99/11

**

45/59

**

9/66

5/44

**

99/51

*

**

1191/9

*

41/94

4511/9

1/94

997/9

* ** ،و  :nsبه ترتيب نشان دهنده معنيداري در سطح پنج و یک درصد و عدم معنيداري مي باشد.

وزن هزاردانه
ns

5/556

**

45/16

5/499
**

1/69

**

5/16

5/44

تاثیر محلولپاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه(...)Foeniculum vulgar L.

777

جدول  -3تاثير ميزان آبياري و نوع محلول بر صفات ارتفاع بوته ،شاخص برداشت و درصد اسانس رازيانه
ارتفاع بوته ()cm

تيمار
آبياري

محلولپاشي

a

شاخص برداشت ()%

درصد اسانس

 95درصد ظرفيت زراعي
 15درصد ظرفيت زراعي

95/96
99/59b

a

46/41
46/79a

c

4/61
1/91b

 11درصد ظرفيت زراعي

c

b

a

شاهد

b

اسپرميدین
ساليسيليک اسيد
متانول

b

14/19
91/47

97/11
71/49a
71/59a

41/14

b

41/16

b

41/97
47/77a
47/41a

1/69

a

1/16

a

1/96
1/99a
1/91a

ميانگين هاي با حروف مشترک براي هر تيمار در هر ستون داراي اختالف معنيداري در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون دانکن
نميباشد.

اجزاي عملکرد

نتایج نشان داد که در شرایط عدم تنش ،در بين تيمارهاي

کليه صفات مرتبط با اجزاي عملکرد شامل تعداد

محلولپاشي ،محلولپاشي با متانول بيشترین تعداد

شاخه فرعي ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در چتر و

شاخه جانبي را دارا بود و مقدار این صفت را در رازیانه

وزن هزار دانه بطور معنيداري تحت تاثير اثر متقابل

 9/57درصد نسبت به تيمار شاهد افزایش داد (جدول .)1

آبياري و محلولپاشي قرار گرفتند (جدول  .)1مقایسه

با افزایش شدت تنش آبي ،از تاثير متانول کاسته شد و

ميانگين اثرات متقابل نشان داد گياهان تحت تيمار عدم

محلولپاشي با ساليسيليک اسيد توانست به طور

تنش (آبياري در 95درصد ظرفيت زراعي) نسبت به سایر

معنيداري باعث افزایش تعداد شاخه فرعي نسبت به

تيمارهاي تنش آبي (متوسط و شدید) در محلولپاشي با

تيمار شاهد و سایر تيمارهاي محلولپاشي شود (جدول

متانول بيشترین تعداد شاخه فرعي را دارا بودند و با

 .)1استفاده از ساليسيليک اسيد در ظرفيت زراعي %15

افزایش شدت تنش ميزان این صفت در کليه روش هاي

توانست  91/9درصد و در ظرفيت زراعي  11درصد،

محلولپاشي بطور معنيداري کاهش یافت (جدول .)1

 77/16درصد تعداد شاخه هاي فرعي را نسبت به تيمار
شاهد (عدم محلولپاشي) افزایش دهد (جدول .)1

جدول  -4برهمکنش ميزان آبياري و نوع محلول بر صفات مربوط به رشد ،اجزاء عملکرد و عملکرد بيولوژيک رازيانه
وزن
تيمار
تعداد دانه در
تعداد چتر در
تعداد شاخه
هزاردانه
محلول
آبياري
چتر
بوته
فرعي
()g
1151a
1/77ab
199a
17/41b
41/11b
شاهد
a
ab
a
bc
b
1115
1/71
196
19/91
41/99
اسپرميدین
 95درصد
1141/4a
1/99a
199a
17/96ab
41/14b
ساليسيليک اسيد
ظرفيت زراعي
1149/4a
9/59a
194a
94/1a
41/67a
متانول
9191c
1/47bc
499c
15/94de
9/41f
شاهد
c
c
c
de
e
9977/9
1/56
491
49/67
45/11
اسپرميدین
 15درصد
1114/1b
9/54a
496b
19/46cd
41/99c
ساليسيليک اسيد
ظرفيت زراعي
1177/9b
1/96a
477b
14/16d
44/51d
متانول
d
d
d
f
h
4679
9/44
61
9/91
1/49
شاهد
4616d
9/11d
65d
9/94f
1/44h
اسپرميدین
 11درصد
c
c
c
e
f
9991/9
1/51
411
47/49
9/44
ساليسيليک اسيد
ظرفيت زراعي
9115c
1/51c
455d
44/66f
9/91g
متانول
ميانگين هاي با حروف مشترک در هر ستون داراي اختالف معنيداري در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون دانکن نميباشد.

عملکرد بيولوژیک
()kg.ha-1

شمس الدین ،مرادی
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اثرات ساده و متقابل تيمارهاي آبياري و محلولپاشي

وزن هزاردانه در تيمار تنش آبي  15درصد و

تاثير معني داري بر تعداد چتر در بوته داشتند (جدول

محلولپاشي با متانول و ساليسيليک اسيد نسبت به شاهد

 .)1بيشترین تعداد چتر در بوته ( )94/1در شرایط عدم

و تيمار اسپرميدین بيشتر بود .در تيمار عدم تنش

تنش در تيمار محلولپاشي متانول مشاهده شد که نسبت

(آبياري در  95درصد ظرفيت زراعي) اختالف معنيداري

به تيمار شاهد  41/51درصد افزایش داشت .در تيمارهاي

بين وزن هزار دانه در تيمارهاي محلولپاشي مشاهده

تنش متوسط و شدید ،اسيد ساليسيلک باز هم توانست

نشد (جدول  .)1در تيمارهاي تنش متوسط و شدید

تعداد چتر در بوته را نسبت به تيمار شاهد به ترتيب

(آبياري در  15درصد و  11درصد ظرفيت زراعي)

 41/49درصد و  77/19درصد افزایش دهد (جدول .)1

استفاده از محلوپاشي با اسيد ساليسيسک به ترتيب باعث

در مجموع تعداد چتر در بوته با افزایش تنش خشکي

افزایش وزن هزار دانه به ميزان  49/11و  91/59درصد

کاهش معنيداري نشان داد به گونه اي که بيشترین تعداد

نسبت به تيمار شاهد گردید .در این تيمارها اختالف

چتر در بوته متعلق به تيمار محلولپاشي متانول در

معنيداري بين محلوپاشي با متانول و اسيدساليسيليک

آبياري در ظرفيت زراعي  95درصد بود و کمترین آن

مشاهده نشد و در آبياري ظرفيت زراعي  15درصد و 11

متعلق به تيمار محلولپاشي اسپرميدین و شاهد در تيمار

درصد وزن هزار دانه در تيمار متانول نسبت به تيمار

تنش شدید (آبياري در ظرفيت زراعي  11درصد) بود که

شاهد  41/7درصد و  94/1درصد افزایش نشان داد

نسبت به بيشترین تعداد چتر در بوته کاهش 99/14

(جدول .)1

درصدي را نشان داد.

کاهش اجزاي عملکرد رازیانه تحت شرایط تنش

با افزایش شدت تنش آبي تعداد دانه در چتر نيز در

خشکي توسط محققين مختلف (کوچکي و همکاران ،1559

کليه تيمارهاي محلولپاشي کاهش یافت (جدول .)1

موسوي و همکاران  ،1541رضائي چيانه و همکاران

اختالف بين بيشترین ( )194تعداد دانه در چتر که متعلق

 1541و یوسف پور  )1541تایيد شده است .شاید بتوان

به تيمار محلولپاشي با متانول در شرایط عدم تنش

اختالل در گرده افشاني در نتيجه کمبود آب طي مرحله

(آبياري در  95درصد ظرفيت زراعي) بود ،با کمترین آن

گلدهي و از طرفي عقيم شدن تعدادي از چترهاي در حال

که به تيمار شاهد ( )9/44در تنش شدید (آبياري در 11

شکل گيري را به عنوان دالیل اصلي کاهش اجزاي عملکرد

درصد ظرفيت زراعي) تعلق داشت 99/91 ،درصد بود.

رازیانه مطرح کرد (موسوي و همکاران  .)1541بنظر

استفاده از محلولپاشي هاي مختلف در تيمار عدم تنش

ميرسد نقش متانول بيشتر تغذیه اي بوده و ساليسيليک

نتوانست اختالف معنيداري در تعداد دانه در چتر رازیانه

اسيد در مقاومت رازیانه به تنش خشکي نقش پررنگتري

نسبت به تيمارهاي تنش آبي ایجاد نماید ،در تنش متوسط

داشته است .احتماال متانول با افزایش فعاليت فتوسنتزي

و شدید محلولپاشي با ساليسيليک اسيد ،تعداد دانه در

گياه ،افزایش توليد سيتوکنين و تحریک رشد گياه ،افزایش

چتر به ترتيب  16/67درصد و  71/94درصد نسبت به

فعاليت آنزیم نيترات ردوکتاز ،افزایش متابوليسم

تيمار شاهد افزایش یافت .بعبارتي نتایج تایيد نمود که در

نيتروژن و کاهش تنفس نوري (دورادو  (1554در افزایش

شرایط عدم تنش ،محلولپاشي با متانول و در شرایط

رشد و در نتيجه بهبود اجزاي عملکرد رازیانه تاثير داشته

تنش ،محلولپاشي با ساليسيليک اسيد بهترین تيمار مورد

است (آدام و همکاران  .)4997بر اساس گزارش دیگر،

استفاده بودند.

محلول پاشي متانول در گياهان باعث جلوگيري و کاهش
تنش هاي القاء شده به گياه در اثر انجام تنفس نوري در

تاثیر محلولپاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه(...)Foeniculum vulgar L.
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آنهاست (بلوت و همکاران  .)1551علت کاهش تنفس

رشد اندام هاي گياه ميشود .از طرف دیگر ،تنش ميزان

نوري در گياهان تيمار شده با متانول ،اکسيداسيون

جذب آب و عناصر غذایي ،سطح برگ ،سرعت رشد گياه،

سریع متانول به دي اکسيد کربن و ترکيب شدن آن با

طول دوره رشد گياه و سطح فتوسنتزي گياه را کاهش

ریبولوز  1-4بيس فسفات کربوکسيالز و کم شدن رقابت

داده و این عوامل در نهایت منجر به کاهش توليد ماده

اکسيژن ذکر شده است (نادعلي و همکاران  .)1545در

خشک ميشوند (گلداني و رضواني مقدم .)1551

مواردي بهبود محتواي کلروفيل گياه در اثر محلول پاشي

در تيمار عدم تنش آبي (ظرفيت زراعي  95درصد)

متانول گزارش شده است .بعنوان مثال تيمار برگ توتون

استفاده از محلوپاشي تاثيري بر ميزان عملکرد بيولوژیک

با متانول سبب افزایش محتواي کلروفيل برگ این گياه

نداشت و اختالف معنيداري بين تيمارهاي مختلف

شد (کانتليف و همکاران  .)1551تاثير مثبت متانول بر

محلولپاشي در این سطح آبياري مشاهده نشد .باالترین

رشد گياهان مختلف در شرایط تنش خشکي توسط

عملکرد بيولوژیک گياه ( 1149کيلوگرم در هکتار) در

محققين زیادي (زبيک و همکاران  ،1559فاور و گریک

محلولپاشي با متانول در شرایط عدم تنش مشاهده شد.

 ،1559نادعلي و همکاران  ،1545اِحيایي و همکاران 1545

تيمار ساليسيليک اسيد در تيمارهاي تنش متوسط (1114

و حسين زاده و همکاران  )1541تایيد شده است.

کيلوگرم در هکتار) و شدید ( 9991کيلوگرم در هکتار)
بيشترین عملکرد بيولوژیک را توليد نمود که اختالف
معنيداري بين تيمار محلولپاشي با ساليسيليک اسيد و

عملکرد بيولوژيک
عملکرد بيولوژیک نيز در سطح احتمال یک درصد

متانول در شرایط تنش مشاهده نشد (جدول  .)1در تيمار

تحت تاثير اثرات متقابل تيمارهاي محلولپاشي و آبياري

تنش متوسط محلولپاشي با ساليسيليک اسيد  ،عملکرد

(تنش آبي) قرار گرفت (جدول  .)1افزایش تنش آبي سبب

بيولوژیک را  19/9درصد نسبت به تيمار شاهد افزایش

کاهش معنيدار عملکرد بيولوژیک در کليه تيمارهاي

داد (جدول  .)1در تيمار تنش شدید نيز افزایش 76/9

محلولپاشي گردید (جدول  .)1تنش خشکي باعث کاهش

درصدي با محلولپاشي ساليسيليک اسيد در عملکرد

فشارآماس سلولي و به دنبال آن کاهش نمو سلول و

بيولوژیک مشاهده گردید (جدول .)1

جدول  -5تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) عملکرد کمي و کيفي و محتوي پرولين رازيانه تحت تاثير ميزان آبياري و محلولپاشي
منابع تغيير

درجه آزادي

عملکرد بيولوژیک

تکرار

1

14511/1ns

آبياري ()A

1

اشتباه اول

1

محلولپاشي
()B

**

14997119/1

991/1
**

4111165/9

41911/4
**

9

عملکرد دانه

4794571/9

**

461/1
**

456946/6

**

شاخص برداشت

درصد اسانس

عملکرد اسانس

ميزان پرولين

5/661ns

5/557ns

5/656ns

1/11ns

**

**

417/9

5/791
**

41/67

ns

9/11

5/591
ns

5/511

ns

**

**

199/19

1449/1

5/914

6/49

**

65/16

**

**

99/19

*

A×B

9

179195/9

41961/1

9/11

5/517

45/66

11/69

خطاي دوم

46

79911/7

1979/1

1/11

5/591

4/99

6/11

* ** ،و  :nsبه ترتيب نشان دهنده معنيداري در سطح پنج و یک درصد و عدم معنيداري مي باشد.
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مجموعه این عوامل در نهایت منجر به کاهش عملکرد دانه
رازیانه شده است.

 ) 1559در بررسي تاثير متانول بر گياه پنبه اعالم داشتند

استفاده از محلولپاشي متانول در شرایط عدم تنش

که برخي از خصوصيات زراعي از جمله وزن خشک گياه

و اسيدساليسيليک در شرایط تنش توانست عملکرد دانه

افزایش نشان داد .زبيک و همکاران ( )1559گزارش

را به طور معنيداري بهبود دهد (شکل  .)4بيشترین ميزان

کردند که لوبيا ،کلزا ،گوجه فرنگي و چغندرقند تحت تيمار

عملکرد دانه ( 4564کيلوگرم در هکتار) متعلق به تيمار

متانول ،حساسيت کمتري نسبت به کمبود آب داشته و

محلولپاشي متانول در تيمار عدم تنش و کمترین آن

توليد یکساني با گياهان شاهد داشتند .ساليسيليک اسيد

( 154کيلوگرم در هکتار) مربوط به محلولپاشي

با بهبود فتوسنتز گياه باعث رشد ریشه گياه در شرایط

اسپرميدین در تيمار آبياري  11درصد ظرفيت زراعي

تنش خشکي ميشود (هامادا و الحکيمي  )1554و این

بود .با افزایش شدت تنش خشکي ،نقش ساليسيليک اسيد

افزایش رشد سيستم ریشه اي و حفظ سالمت آن به

در توليد دانه رازیانه بيشتر بود .بطوري که ،اختالف بين

وسيله ساليسيليک اسيد باعث جذب بيشتر آب و مواد

عملکرد دانه تيمار شاهد و ساليسيليک اسيد در شرایط

غذایي شده که در نهایت منجر به افزایش بيوماس گياه

عدم تنش 15 ،درصد ظرفيت زراعي و  11درصد ظرفيت

ميگرد.

زراعي به ترتيب حدود  19 ،9و  91درصد بود (شکل .)4

عملکرد دانه
اثرات متقابل آبياري و محلولپاشي به طور
معنيداري عملکرد دانه رازیانه را در سطح احتمال یک
درصد تحت تاثير قرار دادند (جدول  .)1با افزایش شدت
تنش خشکي ميزان عملکرد دانه در کليه تيمارهاي
محلولپاشي کاهش معنيداري یافت (شکل  .)4ساالرپور
غربا و فرحبخش ( )1541نيز گزارش کردند عملکرد دانه
رازیانه در سطوح  71و  15درصد ظرفيت زراعي نسبت
به آبياري کامل به ترتيب  11/9و  14درصد کاهش نشان
داد .ایشان اظهار داشتند که با افزایش سطوح تنش
خشکي ،پارامترهاي رشدي گياه نيز کاهش یافته و

در شرایط تنش نيز متانول باعث افزایش معنيدار عملکرد
دانه نسبت به شرایط عدم محلولپاشي و اسپرميدین شد.
در کليه تيمارهاي آبياري اختالف معنيداري بين
تيمارهاي عدم محلولپاشي و محلولپاشي اسپرميدین
مشاهده

نگردید .بطورکلي ،محلولپاشي متانول در

شرایط عدم تنش و ساليسيليک اسيد در شرایط تنش
باالترین عملکرد دانه را شامل شدند (شکل .)4محتشم و
همکاران ( )1541نيز نقش محلولپاشي ساليسيليک اسيد
را در شرایط تنش خشکي روي عملکرد دانه رازیانه موثر
معرفي نمودند.

تاثیر محلولپاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه(...)Foeniculum vulgar L.

ساليسيليک اسيد

متانول

شاهد

اسپرميدین

4155

a
b

bc

771

bc bc

4555

d

عملکرد دانه ()kg. ha-1

c

655
d

955

e
f

155

g

g

155

5
 11درصد ظرفيت زراعي

 15درصد ظرفيت زراعي

 95درصد ظرفيت زراعي

آبياري

شکل  -1برهمکنش ميزان آبياري و نوع محلولپاشي بر عملکرد دانه رازيانه

بنظر ميرسد همانطور که قبال نيز ذکر شد مصرف

بهبود رشد پس از رفع تنش ميشود (سينگ و یوشا

متانول بر روي گياه رازیانه بيشتر نقش تغذیه اي داشته

 .)1559نقش مثبت ساليسيليک اسيد بر بهبود عملکرد

است .گياهان ميتوانند متانول محلولپاشي شده بر روي

گياهان مختلف در شرایط تنش توسط محققين مختلف به

برگها را به راحتي جذب کرده و آن را به عنوان منبع

اثبات رسيده است (ساین و یوشا  ،1559یوردانو و

کربني اضافه بر کربن اتمسفر مورد استفاده قرار دهند.

همکاران  ،1559حيات و همکاران  1545و کادیوگلو و

متانول در مقایسه با  CO2مولکول نسبتا کوچکتري است

همکاران .)1544

که به راحتي توسط گياه جذب شده و مورد استفاده قرار
ميگيرد (نادعلي و همکاران  .)1545افزایش عملکرد دانه
در اثر مصرف متانول در بسياري از گياهان گزارش شده
است (زبيک و همکاران  ،1559اِحيایي و همکاران ،1545
نادعلي و همکاران  ،1545حسين زاده و همکاران 1541
و عمارت پرداز و همکاران .)1541
به نظر ميرسد ساليسيليک اسيد نيز با تنظيم
فرایندهاي فيزیولوژیکي و بيوشيميایي طي دوره رشد
گياه در مواجه با تنش هاي زنده و غيرزنده ،باعث افزایش
قابل توجهي در عملکرد و اجزاي عملکرد گياه ميشود
(ساالرپور غربا و فرحبخش .)1541 ،ساليسيليک اسيد بر
فتوسنتز و رشد گياه تحت شرایط تنش اثر مثبت داشته
و از طریق توسعة واکنشهاي بهبود دهده مقاومت گياه
به تنش ،نظير افزایش تجمع پرولين ،باعث تسریع در

شاخص برداشت
شاخص برداشت رازیانه تحت تاثير اثرات ساده
تيمارهاي آبياري و محلولپاشي قرار گرفت (،)P≤0.05
ولي برهمکنش دو تيمار تاثير معنيداري بر این صفت
نداشت (جدول .)1
مقایسه ميانگين تيمار آبياري نشان داد که بيشترین
شاخص برداشت ( 46/79درصد) در تيمار آبياري 15
درصد ظرفيت زراعي مشاهده شد که اختالف معنيداري
با شرایط عدم تنش ( 46/41درصد) نداشت (جدول .)9
کمترین ميزان شاخص برداشت ( 41/14درصد) نيز در
شرایط آبياري  11درصد ظرفيت زراعي حاصل شد که
اختالف معنيداري با آبياري  95و  15درصد ظرفيت
زراعي دارا بود .بروز تنش کم آبي بخش زایشي گياه را
به طور مؤثرتري نسبت به بخش رویشي تحت تأثير قرار
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ميدهد (موسوي و همکاران  .)1541احتماالً به دليل نقش

دسترسي به عناصر غذایي کمتر شده و رشد گياه بيش

مهم آب در انتقال مواد به دانه ها ،کمبود آب در زمان پر

از فتوسنتز محدود ميشود و در نتيجه بخش بيشتري از

شدن دانه ها کاهش یا حتي توقف انتقال مواد فتوسنتزي

مواد فتوسنتزي به توليد متابوليت هاي ثانویه و اسانس

را به دنبال داشته که حاصل آن کاهش شاخص برداشت

ها اختصاص ميیابد(گرشنزون  4961و یوسف پور

ميباشد  .تنش خشکي در مرحله شروع گلدهي از طریق

 .)1541از آنجایيکه ،اسانس ها جزئي از متابوليت هاي

کاهش تعداد دانه در بوته باعث کاهش عملکرد دانه و در

ثانویهي گياهي بوده و گياه معموال در هنگام دریافت تنش

نتيجه شاخص برداشت دانه ميشود.

محيطي ،ميزان این مواد را در اندام خود افزایش ميدهد

مقایسه ميانگين اثر محلولپاشي بر شاخص برداشت

(مرادي و همکاران  ،)1544در آزمایش حاضر نيز بنظر

نيز نشان داد که استفاده از ساليسيليک اسيد و متانول

ميرسد قرار گيري گياه در شرایط تنش خشکي باعث

باعث افزایش معنيدار شاخص برداشت رازیانه نسبت به

افزایش متابوليت هاي ثانویه گياه رازیانه از جمله درصد

تيمار عدم محلولپاشي شده و کاربرد اسپرميدین

اسانس شده است.

اختالف معنيداري با شاهد نشان نداد (جدول .)9

عملکرد اسانس :عملکرد اسانس تحت تاثير اثرات متقابل

محلولپاشي متانول و اسيدساليسيليک توانست ميزان

تيمارهاي آزمایشي ( )P≤0.05قرار گرفت (جدول .)1

شاخص برداشت را نسبت به تيمار شاهد 4/91و 1/19

بطورکلي ،در تمامي روش هاي محلولپاشي ،با افزایش

درصد و نسبت به محلوپاشي اسپرميدین  4/71و1/1

شدت تنش خشکي ميزان عملکرد اسانس کاهش

درصد افزایش دهد (جدول .)9

معنيداري نشان داد (شکل .)1در شرایط عدم تنش ،تيمار

درصد اسانس
درصد اسانس دانه تحت تاثير تيمارهاي آبياري
در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت (جدول  .)1با
افزایش شدت تنش خشکي ،درصد اسانس گياه بطور
معنيداري افزایش یافت (جدول  .)1بطوریکه ،کمترین
( 4/61درصد) و بيشترین ( 1/69درصد) ميزان این صفت
به ترتيب در تيمار عدم تنش و آبياري در سطح  11درصد
ظرفيت زراعي حاصل شد (جدول  .)1ميزان این شاخص
در آبياري  15درصد ظرفيت زراعي ( 1/91درصد) نيز
بطور معنيداري بيشتر از شرایط عدم تنش بود .نتایج
تحقيقات انجام شده در مورد گياهان مختلف دارویي نيز
مؤید این مطلب است که با اعمال تنش خشکي و کاهش
آب آبياري درصد اسانس افزایش ميیابد (اميدبيگي و
همکاران  ،1559ابرو و همکاران  1551و بنایيان و
همکاران  .)1556تا زماني که آب و در نتيجه عناصر
غذایي در دسترس گياه است گياه کربن را ترجيحاً براي
رشد اختصاص ميدهد ولي با کاهش آب آبياري ميزان

محلولپاشي متانول باالترین ميزان عملکرد اسانس
( 15/91کيلوگرم در هکتار) را دارا بود .ولي در هر دو
شرایط تنش  15درصد و  11درصد ظرفيت زراعي،
استفاده از ساليسيليک اسيد باالترین عملکرد اسانس را
به ترتيب با  14/19و  41/79کيلوگرم در هکتار شامل شد
(شکل .)1بيشترین عملکرد اسانس دانه رازیانه متعلق به
تيمار آبياري در سطح  15درصد ظرفيت زراعي همراه با
محلولپاشي اسيدساليسيليک مشاهده شد که اختالف
معنيداري با تيمار محلولپاشي با متانول در شرایط عدم
تنش نداشت (شکل  .)1محلولپاشي با متانول و
اسيدساليسيليک در شرایط تنش خشکي اثر مثبتي بر
ميزان عملکرد اسانس داشتند اما محلولپاشي با
اسيدساليسيلک بهتر از تيمار متانول عمل نمود و باعث
افزایش بيش از  1برابري ميزان عملکرد اسانس در
شرایط آبياري  11درصد ظرفيت زراعي نسبت به عدم
محلولپاشي شد (شکل  .)1بطورکلي ،محلولپاشي متانول
در شرایط عدم تنش و محلولپاشي ساليسيليک اسيد در
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شرایط تنش خشکي براي حصول باالترین عملکرد

تيمار تنش در مرحله پر شدن دانه را ميتوان به کاهش

اسانس قابل توصيه ميباشند.

عملکرد دانه تحت تاثير تنش خشکي نسبت داد .بتاآیب و

از آنجایيکه ،عملکرد اسانس برآیندي از درصد

همکاران ( )1544گزارش نمودند که تنش آبي با اینکه

اسانس و عملکرد دانه ميباشد (تانو و همکاران .)1551

باعث افزایش درصد اسانس زیره سبز شد ولي به دليل

ميتوان دریافت که علت اصلي باال بودن عملکرد اسانس

کاهش ميزان عملکرد دانه در تيمار کم آبي ،ميزان عملکرد

در شرایط عدم تنش خشکي و کاربرد متانول و

اسانس در این شرایط نسبت به تيمار آبياري کامل کاهش

ساليسيليک اسيد اسيد ،باال بودن عملکرد دانه در این

معنيداري یافت .کاهش عملکرد اسانس گياه رازیانه در

تيمارها بوده است .در شرایط تيمار تنش آبي ،با وجود

اثر تنش خشکي گزارش شده است (درزي و حاج

اینکه درصد اسانس افزایش یافته بود ولي مقدار کاهش

سيدهادي  ،1551ميرشکاري و فرح وش  ،1544بهرام

عملکرد دانه به قدري بود که عملکرد اسانس نيز به تبع

نژاد و صفاري  1541و یوسف پور .)1541

آن کاهش یافت و به عبارتي کاهش عملکرد اسانس تحت
ساليسيليک اسيد

متانول

اسپرميدین
a

11

شاهد

a

cd

d

bc
d

d

41

e
45
f

f
1

عملکرد اسانس ()kg. ha-1

b

b

15

5
 11درصد ظرفيت زراعي

 15درصد ظرفيت زراعي

 95درصد ظرفيت زراعي

آبياري

شکل  -2برهمکنش ميزان آبياري و نوع محلولپاشي بر عملکرد اسانس دانه رازيانه

محتواي پرولين

ميتواند حالليت پروتئينهاي مختلف را تحت تأثير قرار

محتواي پرولين تحت تاثير اثرات متقابل تيمار آبياري

داده و از تغيير ماهيت آنها و درنتيجه صدمه به ساختار

و محلولپاشي قرار گرفت (جدول  .)1با افزایش شدت

سلول جلوگيري کند .آنزیم ها نيز به دليل ساختمان

تنش ميزان پرولين در کليه تيمارهاي محلولپاشي

پروتئيني خود تحت تأثير این سازوکار پرولين قرار

افزایش معنيداري نشان داد (شکل  .)9نتایج موید رابطه

گرفته و محافظت ميشوند (کوزنتزو شویکووآ  .)4999با

مستقيم بين شدت تنش موجود و سطح پرولين بود.

مکانيسم تنظيم اسمزي تحمل گياهان به تنش خشکي

افزایش ميزان پرولين در سيتوپالسم گياه باعث تنظيم

افزایش یافته و در نتيجه به حفظ و پایداري سلول ها کمک

اسمزي ،حفظ تورم و کاهش خسارت غشاء سلولي شده

ميکند .نتایج تحقيق تایيد ميکند که گياه رازیانه با

و به عنوان منبع انرژي ،کربن و نيتروژن در گياهان به

بکارگيري راهبرد مناسب جهت پاسخ به خشکي ميتواند

شمار ميرود (اشرف و فوالد  .)1557همچنين ،پرولين

به عنوان یک گياه متحمل به خشکي مدنظر قرار گيرد
(رضائي چيانه و همکاران .)1541
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95
15

d

de

de de de

e

15
95
15
45

محتوي پرولين ()µmol.g-1 FW

اسپرميدین
متانول

شاهد
ساليسيليک اسيد

75

5
 11درصد ظرفيت زراعي

 15درصد ظرفيت زراعي
آبياري

 95درصد ظرفيت زراعي

شکل  -3برهمکنش ميزان آبياري و نوع محلولپاشي بر محتوي پرولين رازيانه

در شرایط عدم تنش ،محتوي پرولين بين  91/67تا 99/11

پرولين گياه در شرایط تنش خشکي با ساليسيليک اسيد

ميکرومول در گرم وزن تر متغير بود و اختالف

(دالوري و همکاران  )1545و متانول (حسين زاده و

معنيداري از نظر این شاخص بين انواع مختلف

همکاران  )1541گزارش شده است .متانول محلول پاشي

محلولپاشي مشاهده نشد .دهد که ميزان پرولين در

شده بر روي برگ توسط آنزیم متانول اکسيداز و با از

شرایط عدم تنش تحت تاثير مواد محلولپاشي شده قرار

دست دادن  2H+تبدیل به فرمات (متانوئيک اسيد)

نميگيرد .در آبياري در سطح  15درصد ظرفيت زراعي،

ميشود .فرمات در مرحله بعد توسط آنزیم فرمات

محتوي پرولين در دو تيمار متانول ( 11/11ميکرومول

دهيدروژناز تبدیل به  CO2و  H+ميشود (ننمورا و

در گرم وزن تر) و ساليسيليک اسيد ( 17/41ميکرومول

بنسون  .)4991از طرف دیگر ،گزارش شده آنزیم پيرولين

در گرم وزن تر) بطور معنيداري بيشتر از شاهد (97/41

-1کربوکسيالت سنتتاز در شرایط اسيدي بيشترین

ميکرومول در گرم وزن تر) و اسپرميدین (99/11

فعاليت را دارد (یوردانوو و همکاران  .)1559بنابراین،

ميکرومول در گرم وزن تر) بود (شکل  .)9در تيمار

بنظر ميرسد متانول با کاهش  pHدر گياه منجر به

آبياري  11درصد ظرفيت زراعي نيز محتوي پرولين در

افزایش فعاليت آنزیم پيرولين -1کربوکسيالت سنتتاز

تيمار شاهد ( 11/14ميکرومول در گرم وزن تر) بطور

شده و در نهایت باعث تجمع پرولين در گياه شده است.

معنيداري کمتر از مقدار آن در تيمارهاي ساليسيليک

نقش ساليسيليک اسيد به عنوان یک ماده تنظيم کننده

اسيد ( 99/44ميکرومول در گرم وزن تر) و متانول

رشد در القاي تحمل به تنش خشکي تایيد شده است .در

( 91/41ميکرومول در گرم وزن تر) بود (شکل  .)9بطور

این رابطه ساليسيليک اسيد بعنوان یک ملکول سيگنال در

کلي ،بنظر ميرسد در شرایط کم آبي ،دو ماده

نظر گرفته ميشود (سنارانتا و همکاران  .)1559ميرسا و

ساليسيليک اسيد و متانول باعث تحریک افزایش غلظت

ساکسنا ( )1559اثبات کرده اند که ساليسيليک اسيد اسيد

پرولين در گياه رازیانه شده و ازین طریق مقاومت گياه
به تنش خشکي را بهبود بخشيده اند .رابطه مثبت محتوي

تاثیر محلولپاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه(...)Foeniculum vulgar L.
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با تاثير مثبت بر دو آنزیم -γگلوتاميل کيناز 4و -γ

محلولپاشي نشان داد که در سطح آبياري  95درصد

گلوتاميل فسفات ردوکتاز 1و که نقش مستقيم در توليد

ظرفيت زراعي ،محلولپاشي متانول بشترین تعداد شاخه

آنزیم پيرولين -1کربوکسيالت سنتتاز و در نتيجه پرولين

فرعي ( ،)41/67تعداد چتر در بوته ( ،)94/15تعداد دانه

در گياه را دارند ،باعث افزایش توليد پرولين گياه در

در چتر ( ،)194وزن هزار دانه ( 9/59گرم) ،عملکرد

شرایط تنش هاي محيطي ميشود .بنظر ميرسد این

بيولوژیک ( 1149کيلوگرم در هکتار) ،عملکرد دانه (4564

موضوع براي تحقيق حاضر نيز صدق ميکند.

کيلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس ( 15/91کيلوگرم در
هکتار) را شامل شد .با اعمال تنش خشکي نقش متانول
کم رنگ شده و در سطوح  15و  11درصد ظرفيت زراعي،

نتيجه گيري کلي
نتایج تحقيق نشان داد که کاهش ميزان آبياري از 95

باالترین مقدار صفات ذکر شده در زمان محلولپاشي با

به  11درصد ظرفيت زراعي ارتفاع بوته ،اجزاي عملکرد،

ساليسيليک اسيد بدست آمد .نتایج نشان داد که با اعمال

عملکرد بيولوژیک ،عملکرد دانه و عملکرد اسانس رازیانه

تنش خشکي کاربرد ساليسيليک اسيد باعث افزایش

را کاهش معنيداري داد .اما درصد اسانس و ميزان

معنيدار عملکرد و اجزاي عملکرد رازیانه نسبت به تيمار

پرولين با افزایش شدت تنش خشکي افزایش معنيداري

عدم محلولپاشي شد .بطور کلي ،نتایج این تحقيق نشان

نشان داد .مقایسه ميانگين تيمارهاي مختلف محلولپاشي

داد که بنظر ميرسد محلولپاشي متانول بيشتر نقش

نشان داد که بطور ميانگين بيشترین ميزان ارتفاع بوته

تغذیه اي براي گياه رازیانه داشته و در شرایط تنش

( 71/49سانتي متر) ،شاخص برداشت  47/77درصد) و

کارایي ساليسيليک اسيد را نداشته

واسيد ساليسليک

درصد اسانس ( )1/99در محلولپاشي با ساليسيليک

بخوبي توانست اثرات منفي شرایط تنش خشکي را تعدیل

اسيد بدست آمد .برهمکنش تيمارهاي تنش خشکي و

نماید و براي زراعت رازیانه در مناطق با کمبود آب قابل
توصيه ميباشد.

منابع مورد استفاده
Abreu IN, Porto ALM, Marsaioli AJ and Mazzafera P. 2004. Distribution of bioactive substance from
Hypercium brasilians during plant growth. Plant Science, 167: 949-954.
Adam NR, Wall GW, Brooks TJ, Lee TD, Kimball BA, Pinter PJ and Lamort RL. 1997. Changes in
photosynthetic apparatus of spring wheat in respons to CO2-enrichment and nitrogen stress. In: Annual
Research Report.75-77.
Armand N, Amiri H and Semaili A. 2015. Effect of methanol on morphological characteristics of bean plant
under drought stress. Iranian Journal of Agricultural Research, 13: 863-854. (In Persian).
Ashraf M and Foolad MR. 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress
resistance. Environmental and Experimental Botany, 59: 206–216.
Askari E and Ehsanzadeh P. 2015. Osmoregulation-mediated differential responses of field-grown fennel
genotypes to drought. Industrial Crops and Products, 76: 494–508.
Bahram Nejad R and Safari M. 2014. The effect of different seed pritreatment on morphological
characteristics, yield, yield components and essential oil of fennel in water stress conditions. Scientific
Journal of Irrigation and Water Engineering, 17: 29-14. (In Persian).

γ-glutamyl kinase

1

γ-glutamyl phosphate reductase

2

7931  زمستان/4 شماره82  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

 مرادی،شمس الدین

780

Bannayan M, Nadjafi F, Azizi M, Tabrizi L and Rastgoo M. 2008. Yield and seed quality of Plantago ovata
and Nigella sativa under different irrigation treatments. Industrial Crops and Products, 27: 11-16.
Bates LS, Waldern RW and Treare LD. 1973. Rapid determinatation of free proline for stress studies. Plant
and Soil, 39: 205-207.
Bettaieb I, Knioua S, Hamrouni I, Limam F and Marzouk B. 2011. Water-Deficit Impact on Fatty Acid and
Essential Oil Composition and Antioxidant Activities of Cumin (Cuminum cyminum L.) Aerial Parts.
Journal Agricultural and Food Chemistry, 59: 328–334.
Benson AA and Nonomura AM. 2007. The path of carbon in photosynthesis: methanol inhibition of glycolic
acid accumulation. Photosynthesis Research, 34: 196.
Blum A. 2005. Drought resistance, water-use efficiency, and yield potential-are they compatible, dissonant, or
mutually exclusive? Australian Journal of Agricultural Research, 56: 1159–1168.
Bolot I, Guleryus M and Pirlak L. 2002. Effect of som growing media on the growth of strawberry cv. Also.
Bohce, 21: 55-60.
Calamita G, Brocca L, Perrone A, Piscitelli S, Lapenna V, Melone F and Moramarco T. 2012. Electrical
resistivity and TDR methods for soil moisture estimation in central Italy test-sites. Journal of Hydrology,
455: 101–112.
Cantliffe D J, Funes J, Jovicich E, Paranjpe A, Rodriguez J and Shaw N. 2002. Media and containers for
greenhouse soilless grown cucumber, melon, peppers, and strawberry. University of Florida, Horticutural
Science Department. Po Box 110690, Gainesville, FL 32611-0690, USA.
Clevenger J H. 1928. Apparatus for the determination of volatile oil. Journal of the American Pharmaceutical
Association, 17: 345- 349.
Darzi MT and Haj seyedaddi MR. 2005. Study of planting date and plant density on the quality of grain and
effective materrial of fennel under drought conditions. Iranian Journal of Agronomy and Plant Breeding,
31: 27-2. (In Persian).
Delavari PM, Baghizadeh A, Enteshari Sh, Kalantari KHM, Yazdanpanah A, Mousavi EA .2010. The effects
of salicylic acid on some biochemical and morphological characteristic of Ocimum basilicum under
salinity stress. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 10: 4832-4845.
Dourado A. 2001. Statistic department at reading university, report strawberry cultivar trial. RHS Fruit Trial
Sub Committee.
Downie AS, Miyazaki H, Bohnert P, John J, Coleman M, Parry and Haslam R. 2004. Expression profiling of
the response of Arabidopsis thaliana to methanol stimulation. Phytochemistry Journals, 65: 2305–2316.
Ehyayi H, Parsa M, Kofi M and Nusayri Mahallati M. 2010. Effect of methanol solution and irrigation on yield
and yield components of two chickpea cultivars. Iranian Journal of Cereals Research, 2: 47-38. (In
Persian).
El-Tayeb MA. 2005. Response of barley grains to the interactive effect of salinity and salicylic acid. Plant
Growth Regulation, 45: 215-225.
Emarat Pardaz J, Hami A and Davati Kazemnia H. 2015. Effect of foliar application of metanol on Yield
Components of Chitney Beans under Water stress Conditions. Special Issue for Agricultural Science and
Sustainable Production. (In Persian).
Farajadi Shakib M, Naderi R and Mashhadi Akbar Boujar M. 2013. Effect of spraying on spermidine on
morphological, physiological and biochemical characteristics of Iranian cyclamen persicum Miller.
Herbal Ecophysiology Magazine, 13: 113-96. (In Persian).
Faver KL and Gerik TJ. 2006. Foliar-applied methanol effects on cotton (Gossypium hirsutum L.) gas
exchange and growth. Field Crops Research, 47: 227–234.

787

...)Foeniculum vulgar L.(تاثیر محلولپاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه

Gershenzon J. 1984. Changes in levels of plant secondary metabolites under water and nutrient stress.
Phytochemical Adaptation to Stress: Recent Advances in Phytochemistry, 18: 273-320.
Goldani M and Rezvani Moghadam P. 2005. The effects of drought and planting date on yield and yield
components of rainfed and irrigated varieties of chickpea in Mashhad. Iranian Journal Field Crop
Research, 2(2): 1-12. (In Persian).
Guenther E. 1961. The essential oils. D. von Nostrand Comp. Press, New York.
Gutierrez-Coronado M, Trejo C L, Larque-Saavedra A. 1998. Effects of salicylic acid on the growth of roots
and shoots in soybean. Plant Physiology and Biochemistry, 36: 563-565.
Hamada AM and Al-Hakimi AMA. 2001. Salicylic acid versus salinity drought induced stress on wheat
seedlings. Rostlina Vyroba, 47: 444-450.
Hayat S and Ahmad A. 2007. Salicylic Acid: A Plant Hormone. Springer. Pp. 97-99.
Hayat Q, Hayat S, Irfan M and Ahmad A. 2010. Effect of exogenous salicylic acid under changing
environment: A review. Environmental and Experimental Botany, 68: 14–25.
Hossein Zadeh S R, Salimi A, Ganjali A and Ahmadpour R. 2015. Effect of methanol application on some
biochemical characteristics and antioxidant enzymes activity in chickpea under drought stress. Journal of
Plant Physiology and Biochemistry of Iran, 1: 30-17. (In Persian).
Kadioglu A, Saruhan N, Saglam A, Terzi R and Acet T E. 2011. Exogenous salicylic acid alleviates effects of
long term drought stress and delays leaf rolling by inducing antioxidant system. Plant Growth Regulators,
64: 27-37.
Kochaki A, Nasiri mahalati M and Azizi K. 2006. Effect of different irrigation intervals and density on yield
and yield components of two fennel native populations. Iranian Journal of Agricultural Research, 1: 140131. (In Persian).
Islam MA, Blake TJ, Ferit Kocacinar F and Rajasekaran L. 2003. Ambiol, spermine and
aminoethoxyvinylglycine prevent water stress and protect membranes in Pinus strobus L. under drought.
Trees, 17:278-284.
Izadi Z and Tedin M. 2015. Effect of salicylic acid and spermine on yield and components of grain yield of
Ricinus communis L. under drought stress conditions. Journal of Environmental Tensions in Crop Science,
8 (2): 167-159. (In Persian).
Jami N, Mousavi Nik S and Naghizadeh M. 2015. Effect of drought stress and foliar application by salicylic
acid on quantitative and qualitative yield of nigella sativa in Kerman climatic conditions. Agricultural
Crop Managment, 17(3): 840-827. (In Persian).
Karasensky J and jonak C. 2012. Drought, salt, and temperature stress-induced metabolic rearrangements and
regulatory networks. Experimental Botany, 63:1593-1608.
Kuznetsov VI and Shevykova N I. 1999. Proline under stress: biological role, metabolism, and regulation.
Russian Journal of Plant Physiology, 46: 274-287.
Li Z, Zhou H, Peng Y, Zhang X, Ma X, Huang L and Yan Y. 2015. Exogenously applied spermidine improves
drought tolerance in creeping bentgrass associated with changes in antioxidant defense, endogenous
polyamines and phytohormones. Plant Growth Regulators, 76: 71–82.
Mardani H, Bayat H and Azizi M. 2011. Effect of foliar application of salicylic acid on morphological and
physiological parameters of cucumber (Cucumis sativus) under drought stress. Journal of Horticultural
Science, 25: 320-326. (In Persian).
Misra N and Saxena P. 2009. Effect of salicylic acid on proline metabolism in lentil grown under salinity
stress. Plant Science, 177:181–189.

7931  زمستان/4 شماره82  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

 مرادی،شمس الدین

788

Mirhshekari B and Farahvash F. 2011. Nitrogen irrigation and nitrogen fertilization management in fennel
plant under semi-arid climates. Scientific and Research Journal of Iranian Medicinal and Aromatic Plants,
27: 550-541. (In Persian).
Mohtasham SF, Pouryosef M, Andalibi B, and SHekkari F. 2015. Effect of spraying and pre-treatment with
salicylic acid on the yield and essential oils of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) under drought stress
conditions. Biomedical Journal of Iranian Herbs and Medicinal Herbs Research, 31(5): 852-841. (In
Persian).
Moradi R, Rezvani Moghaddam P, Nasiri Mahallati M and Nezhadali A. 2011. Effects of organic and
biological fertilizers on fruit yield and essential oil of sweet fennel (Foeniculum vulgare var. dulce).
Spanish Journal Agricultural Research, 9(2): 546-553. (In Persian).
Mousavi S GH, Seghatoleslami MJ and Mousavi SM. 2012. Effect of drought stress and nitrogen levels on
yield and water use efficiency of fennel. Journal of Environmental Tensions in Crop Sciences, 5: 145135. (In Persian).
Nadali A, Pak nejad F, Moradi F, Wazan S, Soqani M and Pazoki A. 2010. Effects of methanol spraying on
relative water content, chlorophyll content and chlorophyll fluorescence of sugar beet leaves under water
stress condition. Quarterly journal of ecophysiology of Crops, 2: 27-16. (In Persian).
Niakan M, Sadeghi S and Gorbanli M. 2011. Effect of spermidine, salinity stress on germination percentage,
growth parameters, osmotic regulators, sodium and chlorine content of wheat straw. Quarterly Journal of
Plant Science Research, 21(1): 89-78. (In Persian).
Nonomura AM and Benson AA. 1992. The path of carbon in photosynthesis: Improved crop yields with
methanol. National Academy Science, 89: 9794-9798.
Omid Beigi R. 2007. Production and processing of medicinal plants. Fourth edition. Astan Quds Razavi
Publishing House. Iran, 438 pages. (In Persian).
Omid beigi R, Hassani A and Sefidkon F. 2003. Essential oil content and composition of sweet basil (Ocimum
basilicum) at different irrigation regimes. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 6(2): 104-108.
Pessarakli M. 1999. Hand book of plant and crop stress. Marcel Dekker. Inc. New York, 1056 p.
Ramirez IF, Dorta V, Espinoza E, Jimenez A, Mercado and Pen a-Cortes H. 2006. Effects of foliar and root
applications of methanol on the growth of Arabidopsis, tobacco and tomato plants. Journal of Plant
Growth Regulation, 25: 30–44.
Rezaei Chiane A, Zahtab Salmasi S, Ghasemi Golazani K and Del Azar AS. 2012. Effect of irrigation
treatments on yield and yield components of three fennel native populations. Journal of Agricultural
Science and Sustainable Production, 22: 70-57. (In Persian)
Salarpour Ghorba F and Frahbakhash H. 2014. Effect of drought stress and salicylic acid on physical and
physiological traits of fennel. Aagricultural Crop Managment, 16: 778-765. (In Persian).
Senaratna T, Merrit D, Dixon K, Bunn E, Touchell D and Sivasithamparam K. 2003. Benzoic acid may act as
the functional group in salicylic acid and derivatives in the induction of multiple stress tolerance in plants.
Plant Growth Regulators, 39: 77-81.
Singh B and Usha K. 2003. Salicylic acid induced physiological and biochemical changes in wheat seedlings
under water stress. Plant Growth Regulators, 39: 137-141.
Tanu A, Prakash A and Adholeya A. 2004. Effect of different organic manures/composts on the herbage and
essential oil yield of Cymbopogon winterianus and their influence on the native AM population in a
marginal alfisol. Bioresource Technology, 92: 311–319.
Vishkaei M, Nourmohammadi GH, Majidi A and Rabiei B .2007. Effect of methanol on peanut growth and
yield. Specialty Letter to the Journal of Agricultural Sciences, 13 (1): 87-102. (In Persian).
Yordanov I, Velikova V and Tsonev T. 2003. Plant responses to drought and stress tolerance. Bulgharestan
Journal of Plant Physiology, 2: 187-206.

789

...)Foeniculum vulgar L.(تاثیر محلولپاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه

Yousefpour M. 2014. Effect of seasonal drought stress and harvest time on grain yield and content =of fennel
essential oil. Bimonthly Scientific and Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Iran,
30: 987-889. (In Persian).
Zbiec I, Karczmarczyk S and Podsiało C. 2003. Response of some cultivated plants to methanol as compared
to supplemental irrigation. Electronic Journal of Polish Agriculture University, 6 (1): 1-7.

